Leerlingen zichtbaar voor Het ABC in ELK
Kernprocedure LAT/CAP schooljaar 2021-2022

LET OP: Zorg ervoor dat alle leerlingen in ELK staan.
Stap 1: Log in bij ELK en zorg dat je de lijst van leerlingen voor je hebt.
Stap 2: Klik op een leerling met pré-advies Praktijkonderwijs, VMBO-basis, VMBO-kader (of
VMBO-t met achterstanden). Je kunt namelijk de volgende stappen niet uitvoeren in het
scherm vanuit het overzicht van de leerlingen, dit moet per leerling gedaan worden.
Stap 3: Er verschijnt het volgende overzicht (zie hieronder). Klik op het kopje 'Advies en
setting' en vul het voorlopig advies in (groep 7). Druk op opslaan.

Stap 4: Door op opslaan te drukken, verschijnt er een nieuw kopje.
Namelijk ‘Leerwegondersteuning/PrO’. Vul in of de leerling deelneemt aan de
leerachterstandentoets (zie volgende bladzijde).
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Stap 5: Druk op ‘Koppel toetsen’ onder het kopje Didactische gegevens (LAT) en koppel de
juiste (adaptieve) toetsen. Druk weer op opslaan.
Stap 6: Volg de handleiding ‘Beoordelen adaptieve toetsen’ (verstrekt per mail of te
vinden op www.hetabc.nl/kernprocedure) en bekijk of de leerling in aanmerking komt voor
noodzakelijke CAP. Zo ja vink aan ‘Ja’.
Stap 6: Klik op het kopje 'Leerling' en check of de schoolloopbaan goed is ingevoerd. Als dit
niet klopt, dan kloppen de DL scores niet en wordt de achterstand verkeerd berekend. Het
risico is dan dat de leerling ten onrechte niet in aanmerking komt voor CAP.
Stap 7: Upload het juiste toestemmingsformulier van de leerling (ondertekend door
ouders). Dit kan ook later, als het maar binnen is voor het CAP onderzoek. Let op; beide
ouders belast met het gezag moeten hun toestemming verstrekken!
Stap 8: Herhaal dit voor al je leerlingen met pré-advies Praktijkonderwijs, VMBO-basis,
VMBO-kader (of VMBO-t met achterstanden).
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